
 
 

A 24 órás gondozás elismerése elfogadott oszlopként 
Haladás. Szakcsoport jelentős javulást követel a szövetségi politikától 

Mag. Harald G. Janisch, a 
Bécsi Gazdasági Kamara 
(WKW) Személyi 
tanácsadás és személyi 
gondozás 
szakcsoportjának vezetője 
erről a következő 
állásponton van: 
„A személyi gondozásra 
vonatkozó modellünk 
lehetővé teszi a gondozott 
személynek, hogy élete 
végéig saját négy fala 
között maradjon. Személyi 
gondozóink is nagyra 
becsülik ezt a sikermodellt. 
Ezt mutatják gondozók 
ezrei, akik évtizedek óta 
ebben a szakmában 
szívesen dolgoznak és 
nyugdíjazásig maradni 
szeretnének.“ Ezért sorolja 
fel Janisch a szakcsoport 
követeléseit a szövetségi 
politikával szemben, hogy 
az a 24 órás gondozás 
sikeres formáját ne csak 
megtartsa, hanem tovább 
is fejlessze: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. A 24 órás gondozás 
elismerése a rászoruló 
emberek gondozásának 
és ápolásának 
elfogadott oszlopaként 
• Vitathatatlan hozzáállás 
a személyi gondozás bevált 
modelljének 
megtartásához. 
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A gondozott személyek 
megszokott 
lakókörnyezetükben 
maradhatnak, gyakran 
évek óta jól ismert, a 
családba integrált 
személyek ápolják őket. 

• Az ÖQZ-24 minőségi 
tanúsítvány további 
terjedése 

 
• Szakértők bevonása a  
személyi tanácsadás és 
személyi gondozás 
szakcsoportból az Ápolás 
munkacsoportba. 

2. Támogatások 
növelése a 24 órás 
gondozás számára 
• A támogatás 
megháromszorozása: 
Minden ápolási hely 
havonta 1650 euróval 
támogatandó két ápolt 
személy esetén (14 
naponta, tehát ápolt 
személyenként 825 
euróval). Ez az 1650 euró 
megfelel az egy ápolási 
helyre jutó közkiadásnak 
Alsó-Ausztriában. 
• A támogatási 
kritériumok alapvető 
átdolgozása, hogy a 
támogatási irányelvek 
transzparensek legyenek 
és a támogatási feltételek 
teljesülése a támogatást 
élvezőknél 

valóban ellenőrizhető, ill. 
befolyásolható legyen. 
• Minőségbiztosító 
szakápolási tevékenység 
támogatása a személyi 
gondozás 
(minőségbiztosítási 
látogatások, delegációk) 
keretében 

3. Választási 
lehetőség biztosítása a 
gondozóház és a 24 
órás ápolás között 
• A gondozóház vagy 
személyi gondozás opciók 
egyenértékűsége: Az 
ápolásra szorulók 
kapjanak lehetőséget, hogy 
pénzügyi eszközeiktől 
függetlenül dönthessenek 
arról, melyik opciót 
szeretnék választani. 
• Egyenlő elbánás a 
támogatási juttatások 
tekintetében a szociális 
segélyről szóló törvények 
keretében a személyi 
gondozás számára 

a gondozóházak és 
szövetségi tartományok 
összehasonlításától 
függetlenül! 

4. Személyi 
gondozók segítése és 
támogatása 
• Nagyobb pénzügyi 
mozgástér megteremtése 
az ápolásra szoruló 
személyek számára a fenti 
támogatásokkal magasabb 
ápolási díjak fizetéséhez a 
személyi gondozók 
számára 
• Ingyenes továbbképzési 
ajánlatok megteremtése a 
személyi gondozók 
számára 
• Intézkedések 
meghozatala a személyi 
gondozók védelmére a 
visszaélés, zaklatás és 
erőszak bármely 
formájával szemben 

www.daheimbetreut.at 
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